
щ
УКРАЇНА  

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я

20 року м. Чернігів № 16/УІІ-

Про депутатський запит депутата 
міської ради Соколюка В. О.

Заслухавши запит депутата міської ради Соколюка Вадима Олександровича 
та відповідно до частини сьомої статті 49 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", статей 21, 22 Закону України "Про статус депутатів 
місцевих рад" міська рада вирішила:

1. Направити депутатський запит депутата міської ради Соколюка В. О. на 
розгляд виконуючому обов’язки начальника Чернігівської ОДПЗ Головного 
управління ДФС у Чернігівській області Кульбаці Я. В.

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 
міську раду та депутата міської ради Соколюка В. О. до 24 березня 2017 року.

Міський голова В. А. Атрошенко



Депутат Чернігівської міської ради 
VII скликання 

СОКОЛЮ К ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Депутатська фракція Політичної партії 

«Об'єднання «САМОПОМІЧ» у Чернігівській міській раді 
Посвідчення № 3 1 

вул. Магістратська, 7, м. Чернігів, 14000 
28 лютого 2017 року № 31

В.о. начальника Чернігівської ОДПІ ГУ 
ДФС у Чернігівській області 
Кульбака Я.В.
вул. Кирпоноса, 28, м. Чернігів, 14000

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Щ одо проведення позапланової перевірки
стосовно законності здійснення господарської діяльності

Ш ановний Ярославе Володимировичу!

До мене, як до депутата Чернігівської міської ради, звернулись мешканці 
житлового будинку № 19 по вулиці Ш евченка у м. Чернігові зі скаргами на відкриття в 
підвальному приміщенні цього житлового будинку розважального закладу, а саме кафе- 
кальянної під назвою «Grizzly».

Під час виходу на місце, моїм помічником-консульгаптом було з'ясовано, що в 
цьому приміщенні вже декілька тижнів працює кафе, в якому відвідувачам також 
пропонується платне куріння кальяну. В той же час, молоді люди які представилися 
працівниками цього закладу повідомили, що «Куточок споживача» в їхньому закладі 
відсутній, а також на прохання мого помічника-консультапта, не змогли надати 
документів, які згідно законодавства мали б знаходитися в такому «Куточку споживача», 
зокрема копію виписки або витягу суб’єкта господарювання з Єдиного державного 
реєстру юридичних та фізичних осіб -  підприємців. Не змогли вони також і усно 
повідомити який суб’єкт господарювання проводить вказану підприємницьку діяльність і 
чи є в нього право на її ведення.

В свою черг у, згідно статті 164 КУпАП. провадження господарської діяльності без 
державної реєстрації як суб’єкта господарювання, або без одержання ліцензії на 
провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню 
відповідно до закону, чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням 
умов ліцензування, а так само без одержання дозволу, іншого документа дозвільного 
характеру, якщо його одержання передбачене законом (крім випадків застосування 
принципу мовчазної згоди), тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох 
тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої 
продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього 
адміністративного правопорушення, чи без такої.
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Оскільки, право складати протоколи про адміністративні правопорушення при 
вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 164 КУпАП, надано органам державної 
податкової служби, а також те, іцо згідно з частиною 1 статті 15 Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад» депутат місцевої ради як представник інтересів 
територіальної громади, виборців свого виборчого округу у разі виявлення порушення 
прав та законних інтересів громадян або інших порушень законності мас право вимагати 
припинення порушень, та в разі необхідності звернутися до відповідних місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування га їх посадових осіб, а також до 
правоохоронних і контролюючих органів та їх керівників, з вимогою вжити заходів 
щодо припинення порушень законності.

Враховуючи викладене, керуючись ч.І ст.15, ч.І ст.21, ст.22 Закону України 
«Про статус депутатів місцевих рад», 

ПРОШУ:

1) Провести позапланову перевірку законності діяльності розважального закладу 
кафе - кальянної '‘Grizzly”, розміщеного в підвалі житлового будинку по вул. 
Шевченка, 19 у м. Чернігові, та в разі виявлення факту порушення порядку 
провадження господарської діяльності, притягнути винних осіб до передбаченої 
законом відповідальності.

Про результати розгляду депутатського запиту, прошу письмово повідомити 
мене у  строк, визначений відповідно до ч. 4 ст. 22 ЗУ  «Про статус депутатів місцевих 
рад», за адресою: 14000, м. Чернігів вул. Магістратська, 7 (особиста скринька 
депутата).

З Повагою, 

Депутат Чернігівської міської ради 
VII скликання В.О. Соколюк
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